BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD
De voorzitter dezer gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal, in zitting te vergaderen
26 oktober 2017 te 20.00 uur, in het gemeentehuis te Scherpenheuvel, A. Nihoulstraat 13-15.

Openbare zitting

Secretariaat.
1.
Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.
2.

Goedkeuring overeenkomst Wijk-Werken.

Financiële dienst.
3.
Goedkeuring prijssubsidiereglement AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf
01.10.2017.
Informaticadienst.
4.
Goedkeuring jaarrekening it-punt.
Cultuurdienst.
5.
Wijziging van het reglement cultuurprijs.
Stedenbouw.
6.
Goedkeuring tracé insteek Mannenberg S/26/2017 tot realisatie van 18 bouwloten (2 voor open
bebouwing, 14 voor halfopen bebouwing en 2 voor gesloten bebouwing) met uitsluiting van het
bebouwde lot 19 en het lot bestemd voor een elektriciteitscabine + wegenis- en
rioleringswerken en gratis grondafstand gelegen Mannenberg te 3270 Scherpenheuvel-Zichem,
DENAIGRE Herve met adres Mannenberg 187 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem & BUYCKX
Lawrens, gevolmachtige Liekens Rik met adres Grootlosestraat 53 te 3128 Tremelo.
7.

Goedkeuring wegenis insteek Mannenberg S/26/2017 tot realisatie van 18 bouwloten (2 voor
open bebouwing, 14 voor halfopen bebouwing en 2 voor gesloten bebouwing) met uitsluiting
van het bebouwde lot 19 en het lot bestemd voor een elektriciteitscabine + wegenis-,
rioleringswerken en gratis grondafstand gelegen Mannenberg te 3270 Scherpenheuvel-Zichem,
DENAIGRE Herve met adres Mannenberg 187 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem & BUYCKX
Lawrens, gevolmachtige Liekens Rik met adres Grootlosestraat 53 te 3128 Tremelo.

Grondgebiedzaken.
8.
Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de aankoop van een perceel grond aan de
Kranenburgstraat als uitbreiding voor de lagere school te Zichem.
9.

Goedkeuring ontwerpakte met betrekking tot gratis grondafstand van de nieuwe wegenis op het
terrein van het rusthuis, Plaats-Vondel.

10.

Voorlopige goedkeuring van het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 53 van
de atlas der buurtwegen van Zichem en bijhorend rooilijnplan.

11.

Goedkeuring ontwerp 'Aanpassingswerken dak turnzaal Zichem'.

12.

Goedkeuring ontwerp 'Wegenis- en rioleringswerken Ijsbergstraat fase 2'.

Milieudienst.
13. Beslissing betreffende het voorstel van EcoWerf voor het plaatsen van camera's aan de
glascontainers.

14.

Beslissing betreffende de beheersoverdracht voor de huis-aan-huis ophaling van zachte
plastics.

15.

Vastlegging van het mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op
22.11.2017.

16.

Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van Interleuven op 29.11.2017.

17.

Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven op
29.11.2017.

Stadsmagazijn.
18. Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van de
opdracht met als voorwerp: "Vernieuwen van de stookinstallatie in de sporthal te
Scherpenheuvel".
Mondelinge vragen

Gedaan te Scherpenheuvel-Zichem, 16.10.2017.
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter van de gemeenteraad,

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

